
 

      
 

Instruktion för FoUI-utskottet  (Fastställd av utskottet 2014-04-02) 
 

 

FoUI-utskottet ansvarar för frågor som rör samverkan kring forskning, utveckling och innovation i 
länets kommuner, inom socialtjänst- och skolområdet liksom mer övergripande frågor om bl a 
kompetensutveckling, styrning och ledning. Utskottet har ett särskilt ansvar att bevaka att FoUI-
verksamheten bedrivs med fokus på att möta kommunernas behov av att verksamheterna ska 
bedrivas med bästa möjliga evidens som utgångspunkt. Utskottet har rätt att fatta beslut enligt vad 
som framgår av nedanstående. Utskottet kan i sin tur delegera vissa frågor av administrativ karaktär 
eller smärre förhandlingsfrågor till FoUI-chefen.  
 

Uppdraget 
 

FoUI-utskottet är både ett förankrings- och expertorgan. Som förankringsorgan har utskottet 
uppgiften att ha god kommunikation med medlemskommunerna. Som expertorgan har utskottet 
uppgiften att följa och driva utvecklingen inom det egna verksamhetsområdet. 
 
FoUI-utskottet har följande uppdrag: 
 

 att fånga upp idéer och förslag på FoUI- uppdrag och att besluta om prioriteringar av större 
projekt inom de ekonomiska ramar som finns 

 att stå som garant för att FoUI-verksamheten styrs mot områden som är av primärt intresse 
för kommunerna i länet 

 att ansvara för att årliga verksamhets- och aktivitetsplaner, liksom projektspecifika 
budgetplaner tas fram 

 att ansvara för utarbetandet av långsiktig, strategisk inriktning av FoUI-verksamheten 

 att ansvara för att arbetet inom utskottets ansvarsområde följs upp och utvärderas samt att 
detta återförs till styrelsen 

 att inom sitt arbetsområde sprida relevant information till medlemskommunerna och 
medverka till att olika FoUI-projekt ges en god lokal och regional förankring    

 

Arbetsformer 
Utskottet sammanträder sex ggr per år och är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är 
närvarande vid sammanträdet. Avrapportering till styrelsen sker två gånger per år, dels skriftligt 
genom handlingar som tillställs styrelsen och dels muntligt via utskottets ordförande eller någon som 
utses av denna/e. Föredragande i utskottet är FoUI-chefen.  
 
 

Ledamöter 
Utskottet består av sju personer, två från Kommunförbundets styrelse, två från respektive Social- och 
Barn - och utbildningsberedningen samt en person från Tillväxtberedningen. Ordförande och vice 
ordförande utses inom utskottet. Ledamot som inte kan närvara meddelar detta så snart som möjligt 
till Kommunförbundet Norrbottens kansli.  
 

Beslut 
Vid omröstning bestäms utgången genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden 
utslagsröst.  
 

Övrigt 
FoUI-utskottet omfattas av samma riktlinjer, styrdokument, arvodesreglemente med mera som gäller 
för styrelsen.      
 


